
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ریاست محترم کمیسیون اصل نود     با سالم 

این جانب مهتا مکاری احتراماً به استحضار    1393مربوط به کنکور سال  موضوع: دادخواهی نسبت به نقص پرونده

رساند با توجه به اینکه این جانب دیپلم ریاضی فیزیک در کنکور امسال شرکت نمودم ولی در سایت مربوطه نقص می

موزش و پرورش و پرونده برای این جانب لحاظ گردید با استناد به اصل سوم قانون اساسی ایران دولت ایران را به آ

 تربیت بدنی رایگان برای همه درتمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی مکلف کرده است. 

های بین المللی از جمله  این در حالی است که حق تحصیل برای تمامی انسانها بدون هیچ تبعیضی به صراحت در بیانیه

های بین  از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق آن دسته از معاهداتی که ایران امضاء کرده، تضمین شده است.

المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض تحصیلی که قانون اساسی ایران نیز آن  

های بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز به نوبه خود حقوق افراد در آزادی عقیده، بیان،  را تضمین کرده است، میثاق

دهند و با استناد به سخنان آقای حسن روحانی که در کمپین انتخاباتی کل و گردهم آیی را مورد حمایت قرار میتش

خود چندین بار وعده دادند تا به حقوق بشر احترام بگذارند و حقوق ملت را رعایت کنند و عیناً فرمودند همۀ مردم  

های دینی باید عدالت  برای همۀ اقوام همۀ مذاهب حتی اقلیت ایران باید احساس عدالت کنند، عدالت یعنی فرصت برابر

 را احساس کنند.

با توجه به موارد فوق معلوم است که از جمله وظایف اصلی مسئولین حکومت تمسک به قانون اساسی و اجرای  

پدر و مادر ایرانی متولد  باشد. با توجه به اینکه از المللی و حمایت از کلیه حقوق انسانی افراد جامعه میهای بینپیمان

باشم و بدیهی است حق تحصیل و حق شوم و خواستار حقوق مسلوبه خویش میشدم لذا شهروند ایرانی محسوب می

 شود.رشد و توسعه و اصوالً تعالی یافتن یکی از باارزش ترین حقوق انسانی محسوب می

مائید تا من هم بتوانم مانند دیگر دوستانم در دانشگاه از این جهت خواهشمندم تصمیمات الزمه را در این مورد اتخاذ فر

 مند شوم. شرکت نموده از تحصیالت عالی بهره

تر رسیدگی شود تقاضای خود را به دو مرجع وزارت علوم و سازمان  ضمناً برای آنکه به درخواست این جانب سریع

 سنجش نیز ارسال نمودم. 

 

 با تشکر و احترام

 ]امضاء[

 مهتا مکاری 
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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